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Referat fra Barneblikk styringsgruppemøte 10.09.2018 
 
Tilstede: Pårørenderepresentant Turid Løvoll, klinikksjef kvinner, barn og unge Henrik Erdal, 

barnekoordinator i HMR Anne Hollingen, brukerutvalget HMR Ann Helene Skare, rådgiver Anne Mette 

Nerbøberg fra Fylkesmannen, rådgiver i Molde kommune Tone Silseth, stabssjef Psykisk helse og rus Ole 

Lorvik, og koordinator Barneblikk Mette Grytten.  

Meldte avbud: kommunalsjef i Kristiansund Christine Reitan, rådgiver i Ålesund kommune Lisbeth 

Slyngstad, avdelingssjef for Psykisk helse barn og unge Manuela Strauss 

1. Referat fra 15.06.2018 ble godkjent uten kommentarer 
 

2. Innovasjonsmidler 
I en oppstartsfase på inntil 3 år vil det være behov for eksterne midler til Familieteamene, 
med gradvis inkludering i ordinær drift. Fylkesmannen innvilget midler til kommunal stilling i 
Molde Familieteam og Ålesund Familieteam. 
Det jobbes intern i foretaket med varige driftsressurser til Familieteamene. 
Styringsgruppen godkjente søknad om innovasjonsmidler til stillinger fra 
spesialisthelsetjenesten til Familieteamene. Mette er i dialog med innovasjonsrådgiver i 
HMR vedrørende søknad. Styringsgruppen forslag til fokus i søknaden: 

 Samskaping: forpliktende samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste 
nivå for å skape helhetlige tjenester for familier, bidra til gjensidig 
kompetanseoverføring, mer effektive tjenester, å bistå familiene på et tidligere 
tidspunkt, og redusere behovet for søknader til spesialisthelsetjenesten. «Samsonen» 
innebærer å ha ansvar samtidig. Det bør knyttes følgeforskning til samskapingen. 

 Molde kommune inngår avtale med Kompetansesenter rus – Midt-Norge i fht BTI (bedre 
tverrfaglig innsats). Kan fokus i søknaden spisses mot dette?  

 Det er behov for familiejournal for familierettet behandling og oppfølging. Organisering 
av familieteamene vil være et godt fundament for utvikling og utprøving av 
familiejournal. Det bør opprettes tettere kontakt mot arbeidet med Helseplattformen. 

 Søknad blir videre drøftet med leder for Forskerblikk på Barneblikk. 
 
3. Inkludert i punkt 2 
 
4. Journaltilganger på puls-pcer 

Styringsgruppen godkjente kostnad med å opprette tilgang til Molde helsestasjon sitt 
journalsystem på to puls-pcer som skal brukes av representantene fra foretaket inn i Molde 
Familieteam. Kostnaden vil være ca. 2.000 kroner pr. tilgang. 
 

5. Samarbeidsavtale mellom Molde kommune og foretaket 
Styringsgruppen er positiv til avtalen, men ønsker en felles avtale for Barneblikk-
lokasjonene og at avtalen vurderes i samhandlingsavdelingen i forhold til hvilket nivå som 
skal undertegne den. Avtalen bør i første omgang ha et tidsperspektiv på 3 år med årlige 
evalueringer, og oppsigelsestid på 6 måneder. Den bør også knyttes opp mot overordnede 
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samhandlingsavtaler. Mette følger opp dette og inviterer ny samhandlingssjef til møtet 
26.november. 

 
6. Politisk forankring av Barneblikk – utsatt til 26.november 

 
7. Mandat for prosessgruppene 

Styringsgruppen er positiv til utvidelse av mandatet, men bør være mest mulig lik for 
lokasjonene. Det bør også inkludere evt. utvidelse i forbindelse med 
kommunesammenslåingen. Mette sender ut forslag til mandat og tar imot innspill på mail. 
 

8. Gjennomgang av felles presentasjon av Barneblikk 
Mette justerer presentasjonen etter innspillene og sender den ut til styringsgruppen. Hver 
enkelte avgjør hvilke foiler man ønsker å bruke i forhold til målgruppe og fokus i 
presentasjonen.  
 

9. Status vedr. markedsføring av Barneblikk i ledergruppene m.m. 
Utsettes til 26.november. 
Ole og Mette har avtale med Orkide/Lokalt samhandlingsutvalg og Overordnet 
samhandlingsutvalg.  
 

10. Ny Barneblikk-illustrasjon  
Styringsgruppen godkjente kjøp av ny illustrasjon med tanke på markedsføring til familiene. 
Det er mulig kostnaden vil komme på budsjettet for 2019. Mette kontakter Martine Grande 
med forespørselen. 

 
Orienteringssaker: 
 
11. Ålesund kommune - har ansatt en person i fast stilling til Familieteamet, oppstart i 

november. Prosessgruppen har diskutert behovet for erfaringskonsulent i teamet. 
12. Molde Familieteam – personalet i Familieteamet startet opp 6.september. Dersom 

oppussing av lokalet er ferdig, blir det offisiell åpning 1.oktober. Det er utnevnt kommunal 
fagkoordinator for teamet. 

13. Leger med barneblikk er startet opp i Ålesund. Fastlege i Ålesund Ingeborg Relling, overlege 
Eva Liahjell fra VOP og en erfaringsrepresentant har inngått avtale for høsten 2018. Mette 
sjekker med Ulstein kommune om plan for resterende midler fra 2017. 

14. Såkornkonferanse 16.okt. i Molde – skal avklare hva forskningen skal hjelpe oss å finne svar 
på. Ønskelig med bred representasjon fra ulike fagmiljøer, brukere, politikere m.m.  

15. Kartleggingsverktøyet Funksjonssirkelen – opplæring 13.september på Knausen. Stor 
pågang og venteliste, kan vurdere nytt kurs i samarbeid med andre aktører. Mette sjekker 
om kurset kan legges inn i læringsportalen som kompetansebevis.  

16. Rapporten fra Forskerblikk på barneblikk – sendt på høring. Ole og Mette vurderer om 
Roar Stokken bør presentere anbefalingene som omfatter styringsgruppen på møtet 
26.november. 

17. Nasjonalt familienettverk – Jan Ole Bolsø fra samhandlingsavdelingen, Jannie Rasmussen 
og Margareta Lindseth fra Molde Familieteam deltok sammen med Mette. Samlingen ga 
innføring i nasjonale føringer, større forståelse for oppdraget og trygghet på at Møre og 
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Romsdal er på rett vei. Familienettverket ønsket at Barneblikk ser nærmere på utvikling av 
familiejournal. 

18. Kompetansesenter rus – Midt-Norge har inngått avtale med Molde kommune om BTI – 
bedre tverrfaglig innsats. Mye vil være sammenfallende med Barneblikk-satsingen.. Molde 
kommune kaller inn Mette til aktuelle møter i forhold til BTI. 

19. Elektronisk kommunikasjon – Mette er i kontakt med eksterne aktører for å diskutere 
muligheter om elektronisk kommunikasjon. Anne Mette sjekker hvilke kommuner som har 
mottatt tilskudd til elektroniske system og om det kan være koblet til 
kommunikasjonsplattform eller Helseplattformen. 
Mette hører med Mission Possible om deres arbeid rundt elektronisk kommunikasjon. 

20. Nyhetsbrev fra familienettverket:  
https://ous.mnm.as/r/60588/363143896/10418?l=nb-NO   

 

26.november er fysisk møte med styringsgruppen, i Molde, og besøk i lokalene til Molde 

Familieteam. Saksliste sendes i outlook. 

 

Ref. koordinator Mette Grytten 

 

Vedlegg: 

 Mandat for prosessgruppene 

 Samarbeidsavtale mellom Helse Møre og Romsdal og Barneblikk vertskommunene 

 

Kopi til: 

 Konst. fagdirektør Marianne Gammelsæther 

 Konst. samhandlingssjef Lena Bjørge Waage 

 Påtroppende samhandlingssjef Stian Endresen (se spesielt punkt 5) 
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